
 
 

Usnesení 4/2017 ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí 
konané dne: 13.3.2017, č.j. OUJ/49/2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
Usnesení k bodu  č. 2 
návrh programu dnešního jednání zastupitelstva obce, ověřovatele zápisu jednání 
zastupitelstva obce: Fikejz Vlastimil, Pospíšil Milan, zapisovatel: Věra Doubková  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Usnesení k bodu č.  4:   
převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy 
Jehnědí  za rok 2016 ve výši 43 517,37 Kč do rezervního fondu.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
sponzorský dar ve výši 500 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar bude 
poskytnut firmou STAPO, s.r.o, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí.  Dar  bude použit na nákup cen 
do soutěží na maškarní karneval.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6,  Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
sponzorský dar ve výši 1 000 Kč na základě žádosti ZŠ a MŠ Jehnědí, sponzorský dar bude 
poskytnut firmou  KOMP –  Miloš Pokorný,  KOMP-CZ s.r.o., Voděrady, Džbánov 14,  56601.  
Dar  bude použit na nákup cen do soutěží na maškarní karneval.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

Usnesení k bodu č.  5:   
navýšení závazného ukazatele  ve výši 2 000 Kč pro ZŠ a MŠ Jehnědí na základě žádosti ZŠ a 
MŠ Jehnědí ze dne 13.3.2017, částka 2 000 Kč bude použita na nákup cen do soutěží na 
maškarní karneval.  
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č.  6:   
záměr zřídit věcné břemeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení 
NN   na pozemcích p.č. 1275 a 1301/2 pro ČEZ Distribuce a.s. pro stavbu „Jehnědí, 8462, 
Kubata, RD,svod+SV+zem.ka“, žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu podala firma PEN -projekty 
energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02  Pardubice, který zastupuje firmu ČEZ 
Distribuce s.r.o. 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Usnesení k bodu č.  7:   



Plán nákladů a výnosů na rok 2017  a Střednědobý  výhled rozpočtu  příspěvkové organizace 
na rok 2018 a 2019 
(Výsledek  hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

K bodu č. 3:   
nová kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy v Jehnědí 
 
K bodu č. 8:   
přípravu stavebních akcí:  

 nové soc.zařízení v MŠ  

 osvětlení ZŠ (horní třída)  

 parkety sokolovna 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 
 
 
Zapsala:                  Milan Myšák 
Doubková Věra                                                                starosta  
 

 Zápis ověřil: 
 Fikejz Vlastimil  
 Pospíšil Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


